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69 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE
Kst § 69/3.5.2017

Sammanträdets öppnande
Sammanträdet inleds kl. 19.00.
Sammankallning och beslutförhet
Kommunstyrelsen konstaterar att sammanträdet är lagligen sammankallat
och beslutfört.
Protokolljustering
Till protokolljusterare utses Gerd Bergman och Mats Sjöblom.
Protokolljustering sker omedelbart efter sammanträdets avslutande, på
kommunkansliet i Vestergeta.
Föredragningslistan
Föredragningslistan fastställs enligt utskickad föredragningslista med
följande tillägg:
80 § EXTRA ÄRENDE: ANHÅLLAN OM BEFRIELSE FRÅN
FÖRTROENDEUPPDRAG

Protokolljustering: ________________________________
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70 § TILLKÄNNAGIVANDEN OCH INFORMATIONSÄRENDEN
Kst § 70/3.5.2017
Protokoll; nämnder, arbetsgrupper/
kommittéer, kommunalförbund
 Kallelse, förbundsfullmäktige Ålands Omsorgsförbund nr 1, 27.4.2017
 Protokoll, skolnämnden nr 1, 5.4.2017
 Protokoll, NÅHD förbundsstyrelsen nr 3, 6.4.2017
 Kallelse, Oasen Boende- och Vårdcenter förbundsfullmäktige, 15.5.2017
 Kallelse, byggnadsnämnden nr 2, 25.4.2017
Tjänstemannabeslut
 Ktekn 3/2017 Införskaffning av avlastningsbord till Geta Hemgård
 Kdir 9/6.4.2017 Utseende av delegat till Ålands Brand- och Räddningsförbunds
vårmöte
Ålands landskapsregering
 Informationsmöte om det nya landskapsandelssystemet 19.4.2017
 Beslut, Ålands landskapsregering avslår Sanna Tahvanainens ansökan om rätt
att äga och besitta fast egendom i landskapet Åland (Dnr ÅLR 2016/7496)
 Beslut, Ålands landskapsregering beviljar Jerry Forsius ansökan om rätt att äga
och besitta fast egendom i landskapet Åland (Dnr ÅLR 2016/9799)
Övrigt
 TEOSTO, uppdaterad licens för musikanvändning för 2017 (kostnad för Geta
kommun: 0,1113/invånare)
 Sunds kommun, kommunstyrelseprotokoll nr 4/10.4.2017, anslagit 2 euro per
invånare för att utreda ett KST-alternativ som inkluderar de norråländska
kommunerna samt Eckerö och Hammarland.
 Sunds kommun, kommunstyrelseprotokoll nr 4/10.4.2017, utsett tre
representanter att ingå i den politiska referensgruppen (Göte Winé, Bengt
Hagström och Dorita Lindholm) för kommunindelningsutredningen för GetaFinström-Sund.
 Just IT, uppdaterat serviceavtal med Just IT Ab (inkl. sekretessavtal)
 Finströms kommun, kommunstyrelseprotokoll nr 5/5.4.2017 godkännande av
det nya samarbetsavtalet för socialvården för Finström och Geta
 Finströms kommun, kommunstyrelseprotokoll nr 5/5.4.2017, anslagit 2 euro per
invånare för att utreda ett KST-alternativ som inkluderar de norråländska
kommunerna samt Eckerö och Hammarland.
 Kommundirektörsmöte 17.3.2017 Jomala kommunkansli, protokoll
Kommundirektörens förslag:
Tillkännagivandena antecknas till kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.

________

Protokolljustering: ________________________________
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71 § ANSTÄLLNINGSAVTAL ÄLDREOMSORGSLEDARE
Kst § 71/3.5.2017
Enligt Kst § 67/18.4.2017 skall kommunstyrelsen besluta om tillträde samt
övriga anställningsvillkor.

./.

Anställningsavtal enligt bilaga.
Bilaga KST § 71/2017.
Tillträde föreslås den 1 juni 2017.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att Agneta Finckenberg-Eriksson tillträder den
1 juni som äldreomsorgsledare i Geta kommun fulltid och med 6 månaders
prövotid enligt bilaga KST § 71/2017. Den uppgiftsbaserade lönen är
3 100 euro per månad.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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72 § BOKSLUT 2016
Kst § 72/3.5.2017

./.

Preliminärt resultat för räkenskapsperioden redogörs för styrelsen och
utkast till bokslut jämte balansbok och verksamhetsberättelse presenteras
för kommunstyrelsen.
Bilaga KST § 72/2017.
I föreliggande utkast landar årsresultatet på ett 77 691 euro.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för vidare beredning och
färdigställande.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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73 § HEMGÅRDEN SPOLDESINFEKTOR
Kst § 101/3.5.2016
Hemgården är i behov av en spoldesinfektor för tömning, rengöring och
desinfektion av sanitetsbehållare.
Spoldesinfektorn är viktig med tanke på upprättande av hygienrutiner
både för klienter och personal
Kostnaden för denna är enligt tillgängliga uppgifter cirka 6 200 euro.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att inför kommunfullmäktige anhålla om
tilläggsmedel för investering om 6 200 euro för inköp av en
spoldesinfektor till Hemgården.
BESLUT:
Enligt förslag.
______
Kfge § 41/16.6.2016
BESLUT:
Enligt förslag.
______
Kst § 73/3.5.2017
Investeringsmedel för en spoldesinfektor har bokats in i
investeringsbudgeten för 2016 enligt ovan. Beställningen gjordes under
senare delen av 2016 och varan beräknades anlända till Geta innan
årsskiftet varför medel inte tog sin i budget 2017. Varan har dock
levererats under januari månad till Geta Hemgård. Fakturan har även
betalats av kommunen under 2017. På grund av prestationsprincipen
(varan har betalats och levererats under 2017) samt bokföringstekniska
skäl behöver investeringen bokas in i investeringsbudgeten för 2017.
Investeringen kommer således inte att redovisas i bokslut 2016 utan
istället i bokslut 2017. Denna ändring är också på rekommendation från
kommunens revisor.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att inför kommunfullmäktige anhålla om
tilläggsmedel om 6 000 euro för en spoldesinfektor till Hemgården.
Investeringen har redan gjorts, men den behöver bokas in i
investeringsbudgeten 2017 grund av bokföringstekniska skäl.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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74 § FRYSKOMPRESSORER GETA SKOLA
Kst § 26/9.2.2016
Två av skolans frysar har sedan de installerades, i samband med
färdigställande av köket, överhettats med jämna mellanrum. Olika
alternativ har diskuterats och prövats för att lösa problemet som har sin
grund i att frysarna står i ett hörn med dålig luftcirkulation. Nuvarande
lösning med inblås av kall luft bakom frysarna leder till kallras vilket
försämrar arbetsmiljön avsevärt.
Ett flertal lösningar har setts över av kommunteknikern. Ett alternativ
som utretts är att flytta ut kompressorerna. Nuvarande kompressorer är
inte möjliga att flytta ut, utan frysarna måste bytas ut i sin helhet. Det
mest långsisktiga alternativet är därmed att köpa två nya frysar samt
kylmaskiner för utomhusmontage. Utifrån inbegärd offert uppgår
kostnaden till cirka 9 000 euro.
Förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att tilläggsmedel om 9 000
euro beviljas för flytt av skolkökets kompressorer utomhus.
BESLUT:
Enligt förslag.
______
Kfge § 24/2.3.2016
BESLUT:
Enligt förslag. Förtydligas att det är tilläggsmedel gällande investering.
______
Kst § 74/3.5.2017
Investeringsmedel för två nya frysar bokades in i investeringsbudgeten
för 2016 enligt ovan. Beställningen gjordes i november 2016 och
installation skulle ske under mellandagarna innan årsskiftet varför medel
inte togs in i budget 2017. På grund av försening från leverantörens sida
installerades frysarna först under sportlovet. Fakturan betaldes i mars
2017. På grund av prestationsprincipen (varan har betalats och levererats
under 2017) samt bokföringstekniska skäl behöver investeringen bokas
in i investeringsbudgeten för 2017. Investeringen kommer således inte att
redovisas i bokslut 2016 utan istället i bokslut 2017. Denna ändring är
också på rekommendation från kommunens revisor
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att inför kommunfullmäktige anhålla om
tilläggsmedel om 9 000 euro för köp av två nya frysar och kylmaskiner
för utomhusmontage. Investeringen har redan gjorts, men den behöver
bokas in i investeringsbudgeten 2017 grund av bokföringstekniska skäl.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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75 § UTLÅTANDE OM FÖRSLAG TILL AVFALLSLAGSTIFTNING OCH
LAGSTIFTNING OM FLYTTNING AV FORDON
Kst § 75/3.5.2017

./.

Enligt Landskapsregeringens förslag skulle dagens renhållningslag
ersättas av rikets avfallslag (FFS 646/2011) även på Åland, som
blankettlag, med vissa avvikelser. Lagpaketet enligt bilaga.
Bilaga KST § 75/2017.
Som en följd av detta lagförslag behöver även ett antal andra lagar
ändras, dessa ändringar är till största delen lagtekniska. Rikets lag har
som mål att först och främst återanvända och återvinna före deponering.
Den nya lagen ställer även krav på aktörer inom branschen gällande
kunskap och ekonomi.
Med den nya lagen så utvecklas producentansvaret.
Producentansvarsavfall skall transporteras till av
producentorganisationen utsedd mottagare till självkostnadspris.
Den nya lagen gör att det blir enklare för väghållare,
renhållningsmyndigheter, m.fl. att omhänderta övergivna fordon.
Fordonets ägare eller innehavare skall stå för kostnaderna. Enligt rikets
lag skall kommunen ordna med slamhämtning hos fastighetsägarna.
Enligt rikets lag, §78, skall en kommunal avfallsavgift tas ut. För
avfallshantering som kommunen ordnar enlig lagen ska kommunen ta ut
en avfallsavgift som täcker dess kostnader.
Landskapsregeringen bedömer att:
- förslaget får små följder för enskilda hushåll, och att det på sikt blir
enklare att lämna kasserade produkter
- lagen kan få betydande positiva verkningar för de flesta åländska
företag med producentansvar
- förslaget inte väsentligt ändrar förutsättningarna för kommuner och
producenter att ta ett ansvar för avfallshanteringen genom att anlita
privata företag eller sköta avfallshanteringen i egen regi
- högre krav på avfallshanteringen kan öka möjligheterna för privata
företag att hitta nischer inom avfallsbranschen
- förslaget har inga några betydande följder för landskapets ekonomi
eller organisation
Konsekvenser för Geta kommun:
- Insamlingsstrategi (även för slam)
- Upphandling av slamtömningstjänster
- Uppgörande av slamtömningstaxa
- Upphandling av avfallsinsamlingstjänster
- Revidering av renhållningsföreskrifterna
- Utveckling av avgiftstaxan
- Utveckling av tillsyns- och informationsrutiner
- Utvecklande av rutiner kring insamling av fakta om avfallsmängder
Protokolljustering: ________________________________
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Uppgörande av register över de enskilda avloppsanläggningarna

Eftersom Geta kommun inte är med MISE kommer den utökade
administrationen som påförs kommunen att ha betydande inverkan. Den
största utmaningen är att uppgöra ett register över enskilda
avloppsanläggningar. Geta kommun har ett påbörjat register, men det
arbete som krävs finns det just nu inte personalresurser till i kommunen.
Geta kommun bör därför poängtera att övergångsperioden är tillräckligt
lång och att landskapsregeringen beviljar stöd och resurser för
upprättande av register för enskilda avlopp
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att avge följande svar till Ålands
landskapsregering på remiss nr 13 L1, Dnr ÅLR 2017/1148:
Geta kommun omfattar till stora delar lagpaketet men konstaterar att den
utökade administrationen kommer att ha betydande negativa verkningar
för Geta kommun som behöver adresseras.
Kommunen framhåller att
-

-

övergångsperioden borde vara tillräckligt lång så att kommuner som
inte är med MISE har tillräckligt med tid att förbereda sig
landskapsregeringen måste bevilja stöd och resurser till kommunen
för upprättande av register för enskilda avlopp
en bedömning borde utföras huruvida skrivningarna om
slamhämtning inte borde finnas i avfallslagen utan i miljö- och
vattenlagstiftningen där övrig avloppsverksamhet finns
slamhämtningen skall fortsättningsvis vara fastighetsägarens ansvar
det bör klargöras vad som är renhållningsmyndighetens ansvar och
ÅMHMs ansvar.

I övrigt kan poängteras att kommunen anser att det är positivt att det blir
enklare för väghållare och renhållningsmyndigheter att omhänderta
övergivna fordon.
BESLUT:
Kommunstyrelsen omfattar förslaget till utlåtande men vill betona att det
är orimligt att kommunen påförs nya administrativa och
kostnadsdrivande uppgifter. Kommunstyrelsen vill särskilt poängtera att
slamtömningen måste vara på fastighetsägarens ansvar!
______

Protokolljustering: ________________________________
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76 § FÖRLÄNGNING AV ANSÖKNINGSTIDEN FÖR GETASTIPENDIET
Kst § 76/3.5.2017
Geta kommun har årligen delat ut ett stipendium till en eller flera
studerande hemmahöriga från Geta som under minst två terminer med
god framgång bedrivit universitets–, högskole– eller yrkesstudier efter
gymnasienivå. Till ansökan ska bifogas redogörelse över uppnådda
studieresultat. År 2016 utdelades 300 euro.
Ansökningstiden för utdelning av Getastipendiet går ut sista april.
Eftersom inga ansökningar har inkommit borde ansökningstiden
förlängas.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att förlänga ansökningstiden för
Getastipendiet med en månad till sista maj. Utdelning av stipendiet sker
senast i augusti.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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77 § UTVÄRDERING AV OMORGANISERINGEN AV KOMMUNENS
KÖKSFUNKTION
Kst § 25/15.2.2017
Bakgrund och utvärdering:
Enligt KFG § 32/30.3.2016 samt budget 2016 samordnades kostpersonalen
i kommunen till centralköket från och med 1.4.2016 med utökat uppdrag
att till äldrevårdsservicen också tillreda lunchportioner till helgdagar samt
middagsportioner till vardagar och helgdagar. Tidigare tillagade man
lunchportioner under vardagar till skolan, daghemmet och äldreboendet.
Samordningen innebar initialt att det fanns en bespisningschef om 100 %
(tillsvidare), en kock om 60 % (tillsvidare) samt ett köksbiträde om 78,4 %
(viss tid) vid centralköket. Köksbiträdet flyttades från Hemgårdens kök till
centralköket.
För att få ett fungerande schema i samband med samordningen valde man
också att tillfälligt utöka kockens tjänstgöring från 60 % till 78,4 %. De
tidsbundna avtalen med kocken (utökningen) och köksbiträdet skrevs till
och med 31.12.2016.
I ovannämnda fullmäktigebeslut skrevs det in att utökningen utvärderas i
samband med budget 2017. Kan konstateras att en utvärdering av
utökningen samt omorganiseringen kommunens köksfunktion (enligt vad
som står i budget 2016) inte färdigställdes budgetprocessen för budget 2017
på grund av tidsbrist varför de tillfälliga anställningarna förlängdes genom
ett tjänstemannabeslut av kommundirektören till sista mars 2017.

./.

Omorganiseringen
har
berört
främst
centralköket
och
hemserviceverksamheten. Kommundirektören har därför tagit in synpunkter
från centralköket (muntligen) och äldreboendet (skriftligt utlåtande (bilaga))
under ett par månaders tid.
Bilaga KST § 25/2017.
Tydligt är att varken kökspersonalen eller vårdpersonalen är helt nöjda med
omorganiseringen.
Enligt Hemgårdens utlåtande:
När största delen av maten lagades vid Hemgården fanns ”kocken”
tillgänglig och hade överblick över mängden mat. Personen kunde även
baka bröd och ge en guldkant för de äldre.
Vårdpersonalen saknar matlagningen på Hemgården och hänvisar till
matdoften som sprider aptiten. Men även möjligheten till delaktighet för
de äldre i matlagningskonsten lyfts fram.
Vårdpersonalen önskar att, om det vore möjligt, få köksfunktionen
tillbaka till Hemgården. För kontinuiteten, kvaliteten men även för de
äldres skull och är Hemgårdens egen önskan. Om detta inte är möjligt så
önskar man att man på helgerna kunde ha någon som lagar maten på
plats för att dels kunna servera färskt lagad mat men även inbjuda till en
annan sorts trivsel och delaktighet.

Protokolljustering: ________________________________
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Centralkökets synpunkter:
Överlag anser man vid centralköket att tillagandet av mat till hemgården
under vardagar fungerar bra, men däremot finns missnöje mot att helgmaten
till Hemgården tillagas vid centralköket. Missnöjet beror på de utmaningar
som uppstår då helgmaten (dvs. lunch och middag (inkl efterrätt)) både
lördag och söndag) tillreds vid centralköket på fredagen och sedan skall
förvaras och sedan portioneras upp till respektive helgdag. För centralkökets
del blir det en utmaning på fredagen att tillreda maträtter till Hemgården på
grund av dels tidspressen som uppstår då mycket mat och flera olika rätter
skall tillagas (utöver den mat som redan skall tillagas till skolan,
dagverksamheten och äldrevårdsverksamheten under dagen) under en kort
tid och dels utmaningen att tillaga maträtter på ett sådant sätt så att de gör
sig bra att förvaras i kylskåp över en eller flera dagar.
Sammanfattningsvis – utgående från de insamlade synpunkterna från
centralkökets och Hemgårdens personal och den uttalade politiska viljan att
skolans kök skall fungera som ett centralkök – kan man utröna att en
kompromiss kunde vara möjlig innebärande att Hemgårdens helgmat skulle
lagas i Hemgårdens kök istället för vid centralköket.
Alternativ 1
Med utgångspunkt att centralköket fortfarande skall fungera som ett
centralkök och med beaktande av Hemgårdens och centralkökets
synpunkter är förslaget att en kock anställs vid Hemgården på lördagar och
söndagar. Helgmaten tillagas då vid Hemgården och råvarorna för helgens
maträtter skickas från centralköket till dem på fredagen. Detta förslag
innebär att kocken vid centralköket antagligen behöver anställas för heltid
(innebär en ökning med ca. 6400 euro mer i lönekostnader) emedan
nuvarande
tjänst
som
köksbiträde
(köksbiträdets
nuvarande
uppgiftsrelaterade lön är ca. 17400 per år) omvandlas till en deltids
kocktjänst om ca. 40 % av heltid vid Hemgården, vilket innebär initialt en
uppgiftsrelaterad årslön på ca. 10200 (exkl. lönebikostnader samt OBtillägg) för den nya kocktjänsten. Detta alternativ riskerar bli något dyrare
för kommunen i lönekostnader jämfört med dagens system. Men detta
alternativ skulle å andra sidan innebära en nöjdare personal och en utökad
service till de äldre. Med detta alternativ behöver man dessutom inte förvara
maträtter i Hemgårdens kök (dvs matkvalitén blir bättre) och de äldre får då
en utökad hemtrevnadskänsla (matlagningsdofter m.m.) och man kan
tillreda maträtter som är speciellt anpassade till äldres behov och önskemål.
Alternativ 2
Organiseringen av kommunens köksfunktion återgår till den struktur som
fanns innan omorganiseringen, vilket innebär att arbetsfördelningen mellan
centralköket-Hemgården återgår till den innan ändringen samt att kocken
vid centralköket återgår till 60 % av heltid och köksbiträdet flyttas tillbaka
till Hemgårdens kök. Detta rekommenderas dock inte eftersom köksbiträdet
inte skall hålla huvudansvar för matlagning. Detta ansvar skall ligga på en
utbildad kock. Tjänsten behöver alltså i sådant fall omvandlas till en
kocktjänst vilket innebär högre personalkostnader.
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Alternativ 3
Organisering av köksfunktionen ändras inte utan nuvarande system
bibehålls med samma personaltäthet (vilket inkluderar en bespisningschef
om 100 %, en kock om 74,8 % samt ett köksbiträde om 74,8 %) och med
det uttalade målet att det åläggs centralkökets bespisningschef och
Hemgårdens föreståndare att inom befintlig centralköksmodell hitta
lösningar på den problematik som uppfattas från bägge håll. Ett möjligt
förbättringsförslag inom nuvarande ramar som yppats i sammanhanget är
att centralköket till helgerna endast tillagar den varma maten emedan
hemvårdspersonalen tillagar de kalla tillbehören (sallad etc.) till rätterna.
Med detta alternativ behöver både utökningen av kockens tjänstgöring (74,8
%) samt köksbiträdet anställning (78,4 %) bli permanenta och avtalen
skrivas tillsvidare.
Andra alternativ
Förslag om att privatisera köksfunktionen på Hemgården har också dryftats,
men kommundirektören finner att en sådan lösning behöver en betydligt
mer omfattande utredning och därför inte bör tas upp till behandling i detta
skede.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att organisera kommunens köksfunktion enligt
alternativ 2, dock med tillägget att personalkostnaderna för kommunens
kökspersonal inte får överstiga den nuvarande nivån.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.
______
Kst § 77/3.5.2017

./.

Enligt ÅMHM är Hemgårdens kök omregistrerat från ett mottagningskök
till ett kök med egen verksamhet. ÅMHMs senaste besiktningsprotokoll av
Geta Hemgårds kök enligt bilaga.
Bilaga KST § 77a/2017.

./.

En jämförelseanalys har gjorts mellan Geta kommuns centralkök och
Vårdö kommuns centralkök. Kökens förutsättningar och verksamhet är
till vissa delar jämförbara. Vårdös centralkök är beläget i äldreboendet
och man serverar mat till äldreboendets klienter, skoleleverna och
personal på plats. Matportioner skickas även ut till daghemmet. De har
150 % i personalstyrka och ca. 19 000 matportioner per år. Geta
kommuns centralkök har å sin sida för tillfället 256,8 % i personalstyrka
(varav sammanlagt 96,8 % är på visstidsanställning fördelat på två
anställda) och ca. 24 600 matportioner per år. Centralköket är beläget i
Geta skola där man serverar mat till skolans elever och personal, men
därutöver skickar man matportioner till daghemmet och till hemservicens
klienter (till Hemgården och till klienter med hemservice i hemmet)
vilket är en betydande del av matlagningen (77 lunchportioner/vecka,
102 middagsportioner/vecka, 108 kaffebröd/vecka och 22
efterrättportioner/vecka). Jämförelsen mellan Vårdös köks och Getas kök
enligt bilaga.
Bilaga KST § 77b/2017.
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Alternativ 1 (se Kst § 25/15.2.2017) har med anledning av nämnda analys
ändrats enligt följande:
Alla enheters matportioner tillagas i centralköket under vardagarna enligt
nuvarande system. Under helgerna serveras dock Hemgårdens klienter
matportioner som tillagats av befintlig vårdpersonal i Hemgårdens kök
enligt de instruktioner som centralköket gett och på de råvaror som skickats
från centralköket till Hemgårdens kök innan helgens antåg.
Personalstyrkan föreslås bestå av två heltidstjänster – en bespisningschef
och en kock. Med detta upplägg behövs nuvarande kocks tjänstgöring
utökas från nuvarande deltid till 100 %.
För att minska arbetsbelastning för kökets del, ge utrymme för
flexibilitet och en möjlighet för Hemgårdens klienter att få ta del av
matlagningen (klienternas behov tas då i beaktande) skickar centralköket
inför helgens antåg helgmatens råvaror till Hemgården där dess
vårdpersonal tillagar maten utifrån kökets anvisningar under helgen.
Dessutom är det möjligt att under de perioder under året då endast
Hemgårdens klienter är matkunder hos centralköket, det vill säga då
daghemmet och skolan håller stängt (exempelvis under juli månad), den
person som är i tjänst vid centralköket då tillagar maten i Hemgårdens kök.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att organisera kommunens köksfunktion enligt
alternativ 1:
Personalen utgörs av två heltidstjänster; en bespisningschef och en kock.
Köksbiträdets tillfälliga avtal förlängs inte och tjänsten tillsätts ej. Det
åläggs centralkökets bespisningschef och äldreomsorgsledaren att
implementera ett system där helgmaten till Hemgården ordnas så att
centralköket inför helgens antåg skickar råvarorna till de planerade
maträtterna ner till Hemgårdens kök där de under helgdagarna tillagas av
befintlig vårdpersonal på plats.
Kommunstyrelsen beslutar samtidigt att utöka kockens tjänstgöring från
78,4 % till 100 % samt beslutar att köksbiträdets anställning (78,4 %) inte
förlängs.
Verkställande av detta beslut sker det datum som fastställs enligt
överenskommelse mellan kommundirektören, den nya äldreomsorgsledaren
och bespisningschefen. Tid för verkställandet meddelas kommunstyrelsen
som ett informationsärende.
BESLUT:
Enligt förslag.
______
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78 § REMISS – FÖRSLAG TILL NYTT LANDSKAPSANDELSSYSTEM
Kst § 134/8.6.2016

./.
./.

Landskapsregeringen har inkommit med en begäran om att Geta
kommun inkommer med ett utlåtande angående förslag till nytt
landskapsandelssystem senast fredagen den 19 augusti. Begäran samt
rapporten enligt bilaga.
Bilaga KST § 134 a/2016.
Bilaga KST § 134 b/2016.
Fler underlagsdokument hittas på nätet
http://www.regeringen.ax/ekonomi/remiss-om-landskapsandelar
De sex centrala delarna i förslaget till nytt landskapsandelssystem är:
1. skattekomplettering som utjämnar skillnader i beskattningsbar
inkomst och samfundsskatteören
2. kalkylerade landskapsandelar:
2.1. ersättning för grundskola ges enligt invånarantal
2.2. ersättning för socialvård ges enligt olika kalkylerade
grunder för äldreomsorg och barnomsorg
3. kostnadsutjämning för särskilda verksamhetsområden
innefattar barnskydd, specialomsorg, missbrukarvård,
handikappvård och övrig socialvård samt
träningsundervisning
4. skärgårdstillägg ger högre ersättningsgrad för grundskola och
socialvård i skärgården
5. främjande av fritid och bibliotek innebär landskapsandelar för
idrott, kultur och Medis
6. samarbetsstöd och samgångsstöd ska stöda förarbeten och
analyser för samordning och samgång.
Landskapsregeringen önskar att remissinstanserna särskilt ger
synpunkter på effektmålen samt systemet i sig med dess upplägg och
olika parametrar. Redogör gärna för detaljerade synpunkter på de
sex centrala delarna i landskapsandelssystemet och förhållandet
mellan systemets olika delar.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar frågan och delegerar till kommundirektören
att skriva ett utkast till utlåtande som sedan presenteras till
kommunstyrelsen för vidare beredning.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Kst § 153/9.8.2016
Landskapsregeringen har meddelat att remisstiden är förlängd till den 31
augusti.
Förslag till utlåtande enligt nedan:
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När det gäller struktur och tydlighet anser Geta kommun att det
föreslagna landskapsandelssystemet är till stora delar bättre utformat än
nuvarande system.

Men
-

Kan konstateras att Geta kommun är i kraftig beroendeställning av
landskapsandelar (55 % av driftsinkomsterna) emedan endast några
få procent av kommunens verksamhetskostnader går till ickelagstadgad verksamhet. Med föreliggande förslag till nytt
landskapsandelssystem kommer kommunen enligt preliminära
beräkningar att förlora över 250 000 euro jämfört med dagens system
(2015 års bokslut).
o För att skattemässigt kompensera de landskapsandelar som
man förlorar i det nya systemet skulle Geta kommun vara
tvungen att öka kommunalskatten med runt fem
procentenheter.

-

Det nya landskapssystemets inbesparing på fyra miljoner euro
kommer att slå hårdare mot Geta kommuns befolkning än vad den i
snitt kommer att göra mot hela Ålands befolkning. Det är inte rimligt
att en av Ålands mest sårbara kommuner, med låg skattebas och med
en skattekraft som är en av de lägsta på Åland skall bära en större del
av inbesparingen.

-

Det första målet i rapporten att ge kommunerna möjlighet att
tillhandahålla lagstadgad basservice svarar inte till alla delar upp till
de faktiska konsekvenser som det nya systemet får för kommunen i
framtiden när gäller äldreomsorg.

-

Kan konstateras att Geta kommun i det nuvarande
landskapsandelssystemet är i befolkningsstrukturgrupp ett vilket
innebar att man får extra stöd på grund av sin låga befolkningstäthet
och sitt geografiskt perifera läge. I det nya förslaget är det bara
skärgårdskommunerna som får extra stöd, i detta fall genom ett extra
skärgårdstillägg.

Föreslagna åtgärder
-

Med anledning av ovanstående utmaningar anser Geta kommun att
linjedragningen mellan vad som anses ”insulärt” eller ”perifert”
område behöver utredas ytterligare. Att Vårdö räknas som insulär
medan Geta inte gör det kan ifrågasättas. Geta kommun är och
kommer förbli ett glesbefolkat och ett både geografiskt och socialt
perifert område (med högre kostnader för exempelvis
serviceproduktion) jämfört med andra faståländska kommuner.

-

Geta kommun föreslår att kommunen hamnar i samma grupp som
Vårdö kommun när det gäller extra stöd eller får ta del av det
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anläggningsstöd som gäller för ytterskärgård för att kompensera
ovanstående situation.
-

Om det nya systemet kommer i kraft i sin nuvarande form måste
landskapet minska på den lagstadgade kommunala uppgiftsbördan
samt öka möjligheterna för kommunen att öka intäkterna.
o Ett förslag är att på Åland höja fastighetsskattsgränsen för
fritidsboende till den gräns som används i riket.

-

Gällande variation av faktorn (sid 12-13) stöder Geta kommun det
alternativ där faktorn hålls konstant genom att de kommuner med
högst jämförelsetal får ”betala in” till systemet. Detta möjliggör att
faktorn kan hållas konstant, och kommuner som ligger högt ovanför
jämförelsenivån får betala in en viss del av sitt överskott tillbaka till
systemet.

Övriga aspekter
-

Processen med det nya landskapsandelssystemet måste koordineras
med KST-reformerna på tillförlitligt sätt. Geta kommun ifrågasätter
tidpunkten för denna reform då mer tid krävs för
kommunstrukturarbetet i landskapet.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar utlåtandet och godkänner det för vidare
behandling i kommunfullmäktige.
BESLUT:
Enligt förslag.
______
Kst § 78/3.5.2017
Ålands landskapsregering har nu tagit fram ett lagförslag gällande nytt
landskapsandelssystem och per e-post 3.4.2017 inbegärt yttranden från
bland annat Geta kommun (lagförslaget baserar sig på rapporten om
förslag till nytt landskapsandelssystem). Avsikten är att det nya
landskapsandelssystemet ska träda i kraft redan 1.1.2018. Yttrandet till
Ålands landskapsregering ska vara inlämnat senast 9.5.2017. Enligt
Getas förvaltningsstadga är det kommunfullmäktige som skall behandla
remissutlåtanden för betydande lagframställningar. Men på grund av den
korta remisstiden kommer ej fullmäktige att hinna behandla
remissutlåtandet.
I jämförelse med rapportens förslag är de ändringar som gjorts i det
anhängigjorda lagförslaget bland annat att ytterskärgårdens tillägg höjts
från 17 % till 19 %, basbeloppet för åldersgruppen 6-15 år i
grundskoledelen efter 150 invånare har höjts från 1 078 euro till 1 348
euro, en ändring av utjämningen i övergångsperioden och
landskapsandelen för träningsundervisningen har flyttats från
socialvårdsområdet med utjämning (4 – 8 §§ i lagförslaget) till
grundskoledelen utan utjämning (9 – 11 §§ i lagförslaget).
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Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att meddela Ålands landskapsregering att
Geta
kommun
inte
omfattar
lagförslaget
gällande
nytt
landskapsandelssystem på grund av följande:
Enligt kalkylerat utfall för 2017 för nya landskapsandelssystemet jämfört
med nuvarande system kommer Geta kommun att förlora 673, 8 euro per
invånare jämfört med dagens system. Totalt går kommunen miste om mer
än 336 900 euro i landskapsandelar (om man räknar med 500 invånare).
Det motsvarar mer än en femtedel av nuvarande landskapsandelar eller ca.
11 % av det totala budgeterade verksamhetsbidraget för Geta kommuns
budget 2017.
Kan konstateras att Geta kommun är i beroendeställning av
landskapsandelar (55 % av driftsinkomsterna) emedan endast några få
procent av kommunens verksamhetskostnader går till icke-lagstadgad
verksamhet. Det nya landskapssystemets inbesparing på fyra miljoner
euro kommer att slå hårdare mot Geta kommuns befolkning än vad den
kommer att göra mot alla andra kommuner förutom Föglö. Redan
välmående kommuner och Mariehamn får utökade eller väldigt liten
minskning andelar. Det är inte rimligt att en av Ålands mest sårbara
kommuner, med låg skattebas och med en skattekraft som är en av de
lägsta på Åland skall bära en så stor del av inbesparingen.
Det första målet i rapporten att ge kommunerna möjlighet att
tillhandahålla lagstadgad basservice svarar inte till alla delar upp till de
faktiska konsekvenser som det nya systemet får för kommunens
basservice.
Kan konstateras att Geta kommun i det nuvarande
landskapsandelssystemet är i befolkningsstrukturgrupp 1 vilket innebar
att man får extra stöd på grund av sin låga befolkningstäthet och sitt
geografiskt perifera läge. I det nya förslaget är det bara
skärgårdskommunerna som får extra stöd, i detta fall genom ett extra
skärgårdstillägg. Geta kommun anser att linjedragningen mellan vad som
anses ”insulärt” eller ”perifert” område behöver utredas ytterligare. Att
Vårdö räknas som insulär medan Geta inte gör det kan ifrågasättas. Att
det bara handlar om politik är inte godtagbart. Geta kommun är och
kommer förbli ett glesbefolkat och ett både geografiskt och socialt
perifert område (med högre kostnader för exempelvis serviceproduktion)
jämfört med andra faståländska kommuner. Geta kommun föreslår att
kommunen hamnar i samma grupp som Vårdö kommun när det gäller
extra stöd eller får ta del av det anläggningsstöd som gäller för
ytterskärgård för att kompensera ovanstående situation.
Om det nya systemet kommer i kraft i sin nuvarande form måste
landskapet minska på den lagstadgade kommunala uppgiftsbördan samt
öka möjligheterna för kommunen att öka intäkterna.
Avslutningsvis kan det konstateras att kommunerna skall spara fyra
miljoner euro åt landskapet men det är några kommuner som kommer
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väldigt lindrigt undan i arbetet att försöka få landskapets ekonomi på
fötter. Däremot drabbar systemet vissa kommuner synnerligen hårt,
däribland Geta kommun.
BESLUT:
Kommunstyrelsen omfattar förslag till utlåtande, med tillägget att Geta
kommunstyrelse önskar att landskapsregeringen synkroniserar
reformarbetet gällande kommunstrukturreformen, Kommunernas
socialtjänst (Kst) och reformen av landskapsandelssystemet.
______
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79 § UTMÄRKELSETECKEN- STATENS ÄMBETSVERK PÅ ÅLAND
Kst § 79/3.5.2017

./.

Statens ämbetsverk på Åland ber om förslag på personer förtjänta av de
utmärkelsetecken som Republikens president beviljar på
självtändighetsdagen år 2017. Förslagen ska vara ämbetsverket tillhanda
senast 31.5.2017. Statens ämbetsverk brev enligt bilaga;
Bilaga KST § 79/2017.
Förslagen ska avse personer som utfört ett förtjänstfullt och långvarigt
arbete (minst 10 år) inom sitt yrkesområde som anställd eller som
förtroendevald inom den offentliga sektorn. Den primära utgångspunkten
är de personliga meriterna som skall ligga över genomsnittsnivån och
som personen ifråga skall ha gett bevis på genom egen yrkesskicklighet
eller i betydande samhälleliga uppgifter. En förutsättning är dessutom ett
gott rykte och en vilja att ta emot utmärkelsetecken. Enbart tjänste- och
anställningsår är inte en tillräcklig grund.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar ställning till vem som bör uppmärksammas
gällande utmärkelsetecken.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att till kommundirektören och
kommunstyrelsens ordförande delegera beslutet att ge förslag till
förtjänsttecken.
______
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80 § EXTRA ÄRENDE: ANHÅLLAN OM BEFRIELSE FRÅN
FÖRTROENDEUPPDRAG
Kst § 80/3.5.2017

./.

Jonas Danielsson, som är personlig ersättare till ledamot Kjell Berndtsson i
kommunstyrelsen, skolnämnden och socialnämnden samt ersättare till
Marianne Asp-Gottberg i Ålands Omsorgsförbunds förbundsfullmäktige,
meddelar per e-post den 27 april 2017 att han är skriven i en annan kommun
från och med den 1 maj 2017. Han anhåller därför om att få bli befriad från
alla sina förtroendeuppdrag.
Bilaga KST § 80/2017.
Enligt kommunallagen 36 §. Valbarhet till fullmäktige gäller att:
”Valbar till ledamot i fullmäktige är den som har kommunen som sin
hemkommun och som har rösträtt i kommunalval i någon kommun i
landskapet”.
Enligt kommunallagen för landskapet Åland 16 § 1 mon.: Om en
ledamot i ett kommunalt organ förlorar sin valbarhet förfaller
förtroendeuppdraget genast och fullmäktige skall konstatera att
ledamoten har avgått från sitt uppdrag.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen konstaterar att Jonas Danielsson förlorat sin valbarhet till
följd av flytt bort från Geta kommun.
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att en ersättare för
Danielsson för dennes uppdrag som personlig ersättare till ledamot Kjell
Berndtsson i kommunstyrelsen, skolnämnden och socialnämnden och som
personlig ersättare till Marianne Asp-Gottberg i Ålands Omsorgsförbunds
förbundsfullmäktige utses.
BESLUT:
Enligt förslag.
______
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81 § MÖTETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING
Kst § 81/3.5.2017
Mötet förklaras avslutat kl. 20.50.
Anvisning för rättelseyrkande och besvärsanvisning bifogas protokollet.
______
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§§ 69-81
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING
Med stöd av 112 § kommunallagen kan rättelseyrkande eller kommunalbesvär inte framställas eller
anföras över följande beslut, då beslut endast gäller beredning eller verkställighet:
§§ 69-70, 72-76, 78-81
Enligt 15 § Förvaltningsprocesslagen, eller annan nedan angiven lagstiftning, kan besvär inte
anföras över följande beslut: §§
Grunder för besvärsförbud:
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE
Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet
eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.
I enlighet med 110 § kommunallagen kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut, då
emellertid skriftligt rättelseyrkande kan framställas över beslutet:
§§ 71, 77
Myndighet hos vilken rättelse yrkas är

Kommunstyrelsen i Geta
Getavägen 2115
AX-22 340 Geta

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av
beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem
anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. I vardera fallet räknas inte
framläggnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden. Av rättelseyrkandet skall framgå
yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.
ANVISNING FÖR KOMMUNALBESVÄR
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med
anledning av rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt
rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet
sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Ett beslut får
överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att
1) beslutet tillkommit i felaktig ordning,
2) den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller
3) beslutet annars strider mot lag.
Myndighet till vilken kommunalbesvär anförs är:

Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
AX-22101 MARIEHAMN

§

Protokolljustering: ________________________________

GETA KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE

Kommunstyrelsen

3.5.2017

25

kl. 19:00

Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses fått del av beslutet sju dagar
efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del
av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.
Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen är 30 dagar och räknas från den dag då beslut anslagits
på den kommunala anslagstavlan.
ANVISNING FÖR FÖRVALTNINGSBESVÄR
Myndighet till vilken förvaltningsbesvär riktas är:

Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
AX-22101 MARIEHAMN

§§
Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet.

BESVÄRSSKRIFT
I besvärsskriften skall uppges
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften.
Om endast den som författat besvärsskiften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och
postadress anges.
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt
kopia.
INLÄMNANDE AV HANDLINGARNA
Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång.
Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget
ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går
ut.
AVGIFT
Förvaltningsdomstolen kan ta ut en rättegångsavgift för behandlingen av ett ärende som gäller
sökande av ändring. Om avgifterna föreskrivs i lag om domstolsavgifter (FFS 1455/2015).
Rättegångsavgiften är för närvarande 250 euro.
Vid oklarheter beträffande möjligheterna till rättelseyrkande eller besvärsanförande kan rådgöras
med kommundirektören, telefon +358(0)18-359524.
Det aktuella beslutsprotokollet är, medelst framläggande till påseende i Geta kommunkansli,
Getavägen 2115, samt i förekommande fall även via direkt skriftlig delgivning till part,
offentliggjort följande dag:

Protokolljustering: ________________________________

